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الدستور هو القانون األعلى الذي يحـدد القواعد األساسية لشكل الدولة
(بسـيطة أم مـركبـة) ونظـام احلكم (مـلكي أم جـمهـوري) وشكل احلـكومة
ـانـية) ويـنـظم الـسـلطـات الـعـامـة فيـهـا من حـيث الـتـكوين (رئاسـيـة أم بـر
واالخــتــصــاص والـــعالقــات الــتي بـــ الــســلــطــات وحـــدود كل ســلــطــة
والواجـبات واحلـقوق األسـاسيـة لألفراد واجلـماعـات ويضع الـضمـانات
نظمة لسلطات ـباد األساسية ا لها جتاه السلطة من خالل مجموعة ا
بيـنة حلقوق كل من احلكـام واحملكوم فيـها بدون التدخل في الدولة وا
ـيـة والـواضـعـة ـعـتـقـدات الـديـنـيـة أو الـفـكـريــة وبـنـاء الـوطن عـلى الـعـا ا
لألصول الـرئيـسيـة التي تـنظم الـعالقات بـ مخـتلف سـلطـاتهـا العـامة 
ويشمـل اختصـاصات الـسلـطات الثالث ((الـسلـطة الـتشريـعيـة والسـلطة
القضـائية والـسلـطة التـنفيـذية)) وتلـتزم به كل الـقوان األدنى مـرتبة في
الهرم الـتشريـعي  ويجب أن يكـون القانـون متوخـياً للـقواعد الـدستورية
وكذلك الـلـوائح يجب أن تـلـتزم بـالقـانـون األعلى مـنـها مـرتـبةً إذا مـا كان
الـقانـون نـفـسه مـتـوخـيـاً الـقـواعد الـدسـتـوريـة. وفي عـبـارة واحـدة تـكون
الـقـوانـ والـلـوائح غـيـر شـرعـية إذا خـالـفـت قـاعدة دسـتـوريـة واردة في
الوثيـقة الدسـتوريـة . تقسم الـدساتيـر من حيث تـدوينهـا أو عدم تدويـنها
إلى دساتيـر مدونـة وغيـر مدونة ومن حـيث طريـقة تـعديلـها إلى دسـاتير
مرنة ودساتير جـامدة ومن حيث محتـواها إلى دساتير مـطولة ودساتير

مختصرة ومن حيث مدة عمل بها إلى دساتير مؤقتة ودساتير دائمة.
ـرنة والقابلة للتعديل  وبناءً على ا أن دستورنا يعتبر من الدساتير ا و
ـليونية ضغوط اجلماهـير من خالل تظاهـراتها وخاصة فـي التظاهرات ا
ـطالب عـكف مـجلس في تشـرين األول عام 2019 ورضوخـاً عـند تـلك ا
النواب على تشكيل جلنة من ب أعـضاءه لتعديل الدستور وخالل أربعة
أشـهـر  ولـكن لــنـا رأي نـعـتـقـد أنه صــائـبـاً حـول تـلك الــلـجـنـة من حـيث
اإلختصاص. عند كتابة الدستـور أو تعديله في أي بلد يتم األعتماد على
ذوي األختـصـاص وهذا هـو األسـاس  أنا أرى أن قـرار مجـلس الـنواب
بتـشـكـيل جلـنة وحـصـريـاً من بـ أعضـاءه لـتـعـديل الدسـتـور عـمالً غـير
صـائـبـاً  إال في حـالـة واحـدة وهي إال إذا كـان هـؤالء األعـضـاء كـفاءات
عالية ومتـخصصون بالـقانون الدستـوري وكلهم متخـرجون من جامعات
الــسـوربــون أو هــارفـارد أو كــامــبــردج وبـشــهــادات عــلـيــا (دكــتـوراه أو
ماجسـتير في الـقانون الـدستـوري) وهذا غيـر متوفـر فيهم . أن صـياغة
دستور للبالد أو تـعديله ليس بـاألمر اله  بل أنه أمر في غـاية األهمية
 أدعـو مجـلس الـنـواب الى إعـادة الـنـظـر فـوراً بهـذه الـلـجـنـة والـبدء أوالً
بتـشـكـيل جلنـة مـصـغرة تـتـكون من 10 أو  15 من كبـار أسـاتـذة الـفقه
راد تعـديلها  ـواد ا الدستـوري في العراق ليـضعوا مـقترحـاتهم حول ا
قتـرحات الـتعـديلـية عـلى جلنـة موسـعة يـكون عدد على أن تـعرض هـذه ا
أعـضـائــهـا أربـعــة أضـعـاف أو خــمـسـة أضــعـاف عـدد أعــضـاء الـلــجـنـة
ـثـل عن كـافـة هيـئات ـوسـعة  صـغـرة  على أن تـضم هـذه اللـجـنة ا ا
ثـل عن كـافة أطـياف وشـرائح اجملتـمع بكل طـوائفه ووزارات الدولـة و
وقوميـاته وديانـاته وأثنـياته ومن جـميع احملافـظات وال يُـستـثنى أحداً في
هذا الـتـمثـيل  ويـفضل أن يـكـونوا عـلى درجـة عالـيـة من الثـقـافة والـفهم
صـغرة واللجنة القانوني والدستـوري وال يوجد ضير أن تـضم اللجنة ا
ـوسـعـة عــدداً من أعـضـاء مـجــلس الـنـواب من أصــحـاب اإلخـتـصـاص ا
ن تتوفـر فيهم الـشروط الواردة في الـلجنـت . وبعد ذلـك يتم اإلتفاق و
واد واد الـتي يـتم تـعـديـلهـا ثم تـعـرض تـلك ا علـى مواد الـدسـتـور  أو ا
التي  اإلتـفاق علـيهـا على الـشعب لإلسـتفـتاء والقـرار بشـأنهـا  وبهذا
قـراطيـاً عصريـاً راقيـاً محط تـقدير نكون قـد أعددنـا دستـوراً رصينـاً د
وإعجـاب شعـوب ودول العـالم قبـل أن يكـون محط تـقديـر ورضا الـشعب

العراقي نعم دستور محكم نصونه ونسير عليه. ومن الله التوفيق .

سربة نسخة من الوثيقة ا

إعــتـرض صــديق  لي حــيــنــمــا قـلتُ فـي مـنــشــور في مــكــان مـا  –ثـورة
اجليـاع- ومن خالل تـعـلـيقهُ شـعـرتُ أنه يـعـترض بـقـوة ويـصرخ  –ثورة
وطن وليس جـيـاع- . تأمـلت تـعـليـقه بـصمت أدبي دفـ وراحت أفـكاري
ة كأنني تسافر هنا وهـناك تستطلع بـطون الكتب وصفحـات األدب القد
ـفـهوم أبحثُ عن شـيء له دالالت أو مفـاهـيم واسعـة لـيـست لهـا عالقـة با
احلـرفي لـلــكـلـمـة اجملــردة. احلق وكل احلق مـعه  –هـو طـبــيب اسـنـان-
ـعـذبـ في االرض ولـيس أديـبـاً لـغـويا أو مـتخـصص في تـخـفـيف االم ا
كاتبا يتصيد الكلمة اجملازية في هذا الطرف أو ذاك . أنا أنظر اليها من
زاوية اخـرى لـيس لـهـا عالقـة بحـدود الـوطن اجملـرد بل أفـهـمهـا بـطـريـقة
اخرى  –هي ثورة جـياع بـكل مـاتعـنيه هـذه الكـلـمة من مـعنى- واجلـياع
الأقصدهم أؤلـئك الذين يتـضورون جوعـا وعطشـا لقلـة الطعـام في مكان
ما  –كما حدث لي يوما ما حينمـا كنت مع االف الشباب في دولة بعيدة
نشكـو اجلوع والـعطش احلـقيـقي وليس اجملـازي- . نحنُ نـعيش مـجاعة
قـدس بكـل ماتـعنـيـة كلـمة حقـيقـيـة لكل شـيء هنـا في بـلدي اجلـميل  –ا
التقديس  –مجاعة لبنية حتتية عمالقة ومجاعة لتعليم من الدرجة االولى
ـسـن ومـجـاعـة لـصـناعـة ومـجـاعـة لـتـنـمـيـة االنـسـان ومـجـاعـة لـرعـايـة ا
ـطـلــقـات واالرامـل ومـجـاعــة لـزراعــة تـنــقـذنـا مـن الـرضـوخ واالطـفــال وا
واالعتـماد عـلى الدول اجملـاورة ومجـاعة لـلتـرفيه عن الـذات والسـفر كـما
ـتـرفـهه االخـرى . مـسـكـ صـديـقي الذي يـفعـل شعـب اخللـيج والـدول ا
صرخ قـائال  –ثـورة وطن ولـيس جـيـاع- هـو مـنـحـسر فـي زاويـة واحدة
ـعـدة وكـيف يـجعـلـهـا تـرتاح من الم اجلـوع. كـلـمـا شاهـدت فـلـما زاوية ا
قـصـيــرا يـصـورهُ بــعض شـبــاب دول اخلـلـيج وهـم يـجـوبــون دول الـعـالم
بـدراجـاتـهم  –الـتي النـحـلم نــحن اجلـيـاع هـنـا  –بـامـتالك حــتى عـجـلـة
واحـدة من عـجالتـهـا  –يـسـافـرون ويـتـمـتـعـون بـثـروات بـلـدهم  –أشـعر
ـتلك ثروات ـا نحن عـليه  –على الـرغم من ان بلـدنا  باخلجـل والعار 
هائلـة عمالقـة جبـارة لو كـان قد تـرأسنـا انسـان حكيم  –كحكـمة األمام
علي عليه السالم وكـرم الله وجهه لتحـولنا الى بشر نـعيش في جنة على
االرض . لو كان شباب العراق  –كلهم بال استثنـاء فرد واحد- يعملون
كل شخص حسب شهـادته ومؤهالته ويحـصل على راتب مجـزي وقطعة
ارض وسيارة مـن الدرجة االولى ومـدارس راقيـة تعـادل مدارس الـيابان
ـا وقف الــشـبـاب حـتى الـصـبـاح في سـاحـة والـروس والـنـاس اجـمـعـ 
التـحريـر يغـذون ارض بغـداد وبقـيـة احملافـظات بـدمائـهم وهم الزالوا في
عـمـر الـزهـور. كلـمـا شـاهـدت مـراهق يـحـمل الـعـلم ويـسـقط عـلى االرض
بــســبـب طــلــقـــات اؤلــئك الــذيـن اليــخــافــون الـــله أظل ابـــكي حــتى جتف
دمـوعي..أتــذكـر كــيف مـات رفــاقي في جـبــهـات الــقـتـال وكــيف تـقــطـعت
اجسادهم في الثمانينات وضاعت ارواهم هباءا منثورا ولم يذكرهم احد
...اي بـلـد هــذا الـذي يـذبـح ابـنـاءه..اي انــسـان هـذا
الذي يقتل مراهق يحمل الـعلم ويسير لوحدة ونحن
نــــــنـــــظــــــر الـــــيـه دون ان نــــــفـــــعـل اي شيء..الــــــله
اكبـر...اليـحل قضـيـتـنا اال الـله. انـها ثـورة اجلـياع

لوطن وارض وكل شيء.

طارق حرب
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من واشـنـطن ومـواقـفـة ضـمـنـيـة من
قــبل روســيــا عـبــر اجــتـمــاعــات بـ
مستشاري االمن القومي االسرائيلي
واالمــــريـــكـي والـــروسي الــــذي كـــان
اخـــــــرهـــــــا في تـل ابـــــــيـب لـــــــوضع
الترتـيبـات االمنيـة حلمايـة اسرائيل
ــرتــبـطــة بــايـران وابــعــاد الـقــوات ا
ـسـافـة عن احلـدود). وتـابع عـلو ان
(الــصــراع مــســتــمــر من اجـل فـرض
االرادة واثبـات الـوجود واخـذ بنـظر
االعـتـبار امن اسـرائـيل ومـصـاحلـها

نطقة). في ا
 وكانت صـحـيفـة الشـرق االوسط قد
نـــقــلت عن مـــصــادر تــأكـــيــدهــا بــأن
اسرائيل كثفت هجماتها على مواقع
إيــرانـيــة شــرق سـوريــا قــرب حـدود
الــــعــــراق وسط تــــلــــويح تل أبــــيب
بــتـــحـــويل ســـوريـــا إلى (فـــيـــتـــنــام
ـصـادر الـتي إيـرانـيـة).  ونــقال عن ا
اشـــارت الـى ان (اســـرائـــيل حتـــاول
جـاهـدة سـتـنـزاف الـقـوات االيـرانـية
الــتـي جتــدد مـــســاعـــيـــهــا لـــتـــثــبت
مــواقـــعــهـــا في الـــبــوكـــمــال شـــرقــاً

والسويداء جنوباً).
 وكـــان وزيــر الـــدفـــاع اإلســرائـــيــلي
نـفتـالي بـيـنـيت قـد اكـد انه (ال بد أن
نـــتـــحــول من الـــعـــمل الــوقـــائي إلى
الـعــمل الـهــجـومي بــوصـفه اإلجـراء
الوحـيد الـذي يضـمن لنـا طرد إيران

خارج سوريا).

واضــاف (إنــنــا نــؤكــد لــطــهـران  ان
ســوريـــا ســتـــتــحـــول إلى فـــيــتـــنــام
اإليرانية وستواصلون النزيف حتى
مـغـادرة آخـر جـنـدي إيـراني من تـلك
األراضي).  وأفــــــاد مــــــوقع دبــــــكـــــا
االســـتــخــبــاراتي اإلســـرائــيــلي بــأن
(الـــتــــهــــديــــدات تــــزامـــنـت مع أربع
هـجـمـات خالل أسـبـوع عـلى اجملـمع
العسكـري الذي أقامته ألـوية القدس
التابعة للحرس الثوري اإليراني في
مـــنــطــقــة الــبـــوكــمــال عــلى احلــدود
السورية  –العراقيـة).  وقتل خمسة
اشـخــاص جــراء غـارات وقــعت لـيالً
فـي شــــرق ســــوريـــا وفـق مــــا أفـــاد
ـرصــد الـســوري حلـقــوق اإلنـسـان ا

اضي. األحد ا
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واســـتـــهـــدفـت الـــضـــربـــات في وقت
ـاضي مـواقع مـتـأخـر لـيـل الـسـبت ا
للقـوات اإليرانيـة في ريف دير الزور
الشرقي عند أطراف مدينة البوكمال
رصـد رامي احلـدوديـة.وقـال مـديـر ا
عــبــد الـرحــمن ان (مــا ال يــقل عن 5
مقـاتلـ أجانب من اجلـنسـيات غـير
الـسـوريـة قـتـلـوا من دون أن نـتـمـكن
حتديـد جـنسـياتـهم).  الى ذلك تـلقى
ــســـتـــقـــيـل عــادل رئـــيـس الـــوزراء ا
هـدي اتصـاال هاتـفيـا من وزير عبـدا

الدفاع االمريكي مارك اسبر.
وبـــحـــسب مـــكـــتب االعالمي لـــعـــبــد
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قبل ان نحدد هـوية هذه االنـتفاضة
الرائعة عـلينا مـعرفة الفـلسفة التي
شكلت هوية سـاحات االحتجاج من
بـغـداد حـتى الـبـصـرة قـد يـعـترض
الـــبـــعـض من اصـــحـــاب الـــعـــقـــول
الفلسفـية قائال (على الـفلسفة أن ال
ــــواضــــيع األنــــيــــة تــــتــــدخـل في ا
واليـوميـة واحلاضـر لعـدم اكتـماله
وألن معرفـة حقـيقـة األشيـاء حتتاج
الى مــسـافــة زمــنــيـة) وهــذا الــقـول
يطابق ما حتدث فيه (هيغل) عندما
شبه الفلـسفة بـطائر (منـيرفا) الذي
ال يـظــهـر إال عــنـد الــغـسق أي عــنـد
اكـتـمـال (الـوعي والـروح والـفـكرة).
علنة في نحن نتلمس من االسماء ا
ساحة التحـرير والتي سوف تسهل
مهمة رئيس اجلمهورية في اختيار
ان البعض مـنهـا ألرساله الى الـبر
بـدال من مـأزق الـكـتـلـة االكـثـر عددا
ـان حـيــنـمـا وتـصــعب مـهـمــة الـبــر
يـرفض اي شـخــصـيـة مــرشـحـة من
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الــيــوم كــشــفت ســاحــة االعــتــصـام
واالحـــتــــجـــاجــــات عن هـــويــــتـــهـــا
سـتـقـبلـيـة بـعد ان كـان الـغـموض ا
تظـاهرين كنا نعرف يلف مواقف ا
ما يـرفضـون وال نعـرف ما يـريدون
قد يكون من ينقص هذه الهوية هو
ــوحـدة) وهـي ركن مـهم (الـقــيـادة ا
من هــويــة اي ثـورة او انــتــفــاضـة
تعـمل عـلى تـوحـيد الـرؤى وحتـديد
االهــداف ورسم الـــبــرامج والـــعــمل
على حتـقيقـها بـنجـاح ما حدث من
حتــول فـي ســاحــة الـــتــحـــريــر هــو
ـبـاشـر لـلمـتـظـاهـرين في الـتـدخل ا
طـرح  5اســمــاء ألخــتــيـار مــنــصب
رئـاسـة الـوزراء وعـنـد الـتـمـعن في
ـطــروحــة تـشــيـر الى ان االسـمــاء ا
جــمــيع هــذه االســمــاء كــان لــديــهـا
مشاكل مع احزاب الـسلطـة احلالية
ومنـهـا من هـو مطـلـوب للـقـضاء او
تعرض الى عقوبة العزل والتجميد

من قبل النظام احلالي

هدي إن (االتـصال ناقش اسـتمرار ا
الـتـعـاون بـ الـبـلـدين ضـد االرهاب
ــشـــتـــركــة ودعـم جــهـــود الـــقـــوات ا
الحــقـة بــقــايـا داعـش وحـفظ األمن

واإلستقرار في العراق).
ـهـدي عن قـلـقه (لـهذه واعـرب عـبـد ا
الـتـطـورات الـتي تـشـهـدهـا الـسـاحـة
وطـالب بــبـذل مـسـاعٍ جــادة يـشـتـرك
نع الـتصـعيـد الذي ان بهـا اجلمـيع 
تـطـور سـيــهـدد جـمـيع االطـراف وان

عنها بتـلقائية وبـشكل فطري (نريد
ان جنــعل الــعــراق احــسن بــلــد في
الــعــالم) اال يــســتــحق هــؤالء بــلــداً
ـــا هــو االن? يـــقــول كــارل افــضل 
ــا كـــلل أو مــلل روس (يــجـــري دو
تكرار أن األمر الواقع الراهن عصي
عــلـى الــتــغـــيــيــر وغـــيــر قــابل ألي

 . حتس
لك ان بأنه ال أحد  ندفع نحو اال
الــقــوة الالزمـــة لــتــغــيــيــره. نــبــقى
مـشــلـولـ أذن مــجـمـديـن في حـالـة
العجز وشلل الفكر هذا هو العائق
األكبـر الـذي ال بـد من التـغـلب عـليه
وجتـاوزه مـا إن يـدحـر شـلل الـفـكر

كنا) حتى يصبح كل شيء 
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كنا التمسك بعبارة (ليس لم يعد 
لدينا قيادة) او (الوعي هو القائد)
ـتـظـاهـرين عـقـد ما بل يـجب عـلى ا
ـؤتــمــر لــلـخــروج بــقــيـادة يــشـبـه ا
موحدة وتنسيقية معروفة تستطيع
ان تــتــكــلم بـــاسم اجلــمــيع فــبــعــد

استهداف كل الـناشط ومـعرفتهم
لم يــعــد هـــنــاك مــبــرر بــعــدم اعالن
االنـتـفــاضـة عن قــيـادتـهــا ( بـحـجـة
انها سوف تستهدف) لكي تعبر عن
مـطــالـبــهـا وتــوحـد الــرؤى وحتـول

تـظـاهرين وبـذلك سـيكـون رئيس ا
اجلــمــهــوريــة هــو من يــتــولى هــذا
ــنـــصب نـــرى في هــذه االســـمــاء ا
مالمح هويـة االنتفـاضة الـتي تميل
بــشــكل واضـح نــحــو ارســاء اسس
ــدنـــيــة) وعــدم اخــتــيــار (الــدولــة ا
شخـصـية من (االسالم الـسـياسي)
حـتى لـو كانـت  معـتـدلـة ومـسـتـقـلة
من بـ االسـمـاء يـكـشف لـنـا ابـعاد

باركة. الهوية لهذه االنتفاضة ا
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وانت تـتـجـول في سـاحـة الـتـحـريـر
ــكــنك ان تــتـــوقف اكــثــر من مــرة
لـلــحـديث او الـتــقـاط الــصـور الـتي
ـرابــطـ سـألت تـمــثل نـشـاطــات ا
احــد الــنــاشــطـــ كم يــومــا مــضى
وانت لم تغادر سـاحة التـحرير ولو
لــزيـــارة االهل? اجـــابــني نـــتــيـــجــة
اخلـوف من اخلــطف او الــتـصــفـيـة
فقد قرر اهلي زيارتي بشكل مستمر
الى ســـاحـــة الــتـــحـــريـــر! الــبـــعض
ثـابة احالم ويـعبرون مشـاريعـهم 
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عــلل اخلــبــيــر االمــني عــمــاد عــلـو ,
كثفة الطلعات اجلوية االسرائيلية ا
ــنـطـقــة الى صـراع الــنـفـوذ في في ا
سـوريـا وتـقـويض الـوجود االيـراني
الذي تـعـده تل ابيب مـهـددا المنـها ,
ـنـخـرطـة مـؤكـدا ان جـمــيع الـقـوى ا
بـالصـراع  تـسعـى الى ان يكـون لـها
ثــقل في الــتــرتــيــبــات الــســيــاســيــة
واالمنية التي يـجري االعداد لها من

تحدة.  قبل اال ا
وقـــــال عــــلــــو لـ (الــــزمــــان) امس ان
ــــتـــحـــدة (اســـرائـــيـل والـــواليـــات ا
االمريـكـية وتـركـيا وروسـيـا وغيـرها
نخـرطة بـصراع الـنفوذ من القـوى ا
على الـساحـة الـسوريـة يسـعون الى
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اي اضـــعــاف لــلـــحــكــومـــة والــدولــة
الــعــراقـيــة ســيـكــون مــشـجــعــا عـلى
التصعيد والفوضى) ,منوها الى ان
(اتـــخـــاذ قــــرارات من جـــانب واحـــد
ستكون له ردود فـعل سلبـية تصعب
السيطـرة عليهـا وتهدد امن وسيادة

واستقالل البالد). 
من جــانــبه دعــا اســبــر الـى (اتــخـاذ
اجـــراءات تــــضــــمـن عــــدم تــــعـــرض

نشآت الى القصف مرة اخرى).  ا
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االحالم الى مـــشــروعـــات واقــعـــيــة
قـــابـــلـــة وقـــادرة عـــلى الـــتـــغـــيـــيــر

واالصالح.
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رحلة حتتاج الى قيادة علنية. ا

 ÊU e « ≠ œ«bGÐ

ـان انـتــقـد مـواطـنـون مـطــالـبـة الـبـر
حـكـومـة تـصـزيف االعـمـال بـتـسـريع
اجــراءات تــقــاعــد رؤســاء واعــضــاء
مـــجـــالس احملــافـــظـــات واالقــضـــيــة
والــنــواحي والـبــلــديــة وكـان االولى
اعــادة تــعــديل الــقــوانــ اجملــحــفــة
وســــلم الـــرواتـب الـــتي لـم تـــنـــصف

عوزين .  الفقراء وا
وقال مواطـنون  لـ (الزمان) امس ان
(مــطـــالـــبـــة الـــنــائـب االول لــرئـــيس
ان حسن كر الـكعبي بتسريع البر
اجـراءات الـتـقـاعـد لـرؤسـاء مجـالس
احملــافـظــات واالقــضـيــة والــنـواحي
والبـلـدية يـعـد استـخفـافـا باحلـشود
ــتـقـاعـدين ـتــظـاهـرة وبــشـريـحـة ا ا
ـوظفـ الذين يـعيـشون والفـقراء وا
اوضـــاعــا مــأســاويــة لم تــنــصــفــهــا
الـقـوانـ اجملــحـفـة وتـعـديالت سـلم
الـــرواتب واخـــرهــا تـــعــديل قـــانــون
الــتـــقــاعــد الـــذي جــعل احلــد االدنى
للراتب 400 الف دينار مضافة اليها
مــئــة الف غـالء ومـعــيــشــة ال تــكــفي

اليام).
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ـان ــاذا يــغض الــبــر مــتــســائــلـ (
انظـاره عن شـريحـة تـعانـي صعـوبة
في تـوفــيـر مـسـتـلــزمـات احلـيـاة من
مأكل وادويـة وايجـار منـزل ويسـخر
جـــهــده ودعـــواته لــلـــحــصـــول عــلى
ـــســـؤولــ اســـتــحـــقـــاق لـــهـــؤالء ا
ال ـتهـمـ بشـبـهـات فسـاد وهـدرا ا

العام على مشاريع لم تنفذ?).
 مــؤكــدين ان (هــذا االمــر لن يــحـدث
ومــــرفـــوض و يــــعـــد جتــــاوزا عـــلى
مـــقــدرات الــشــعب وســرقــة عــلــنــيــة
لالموال واستغالل الظرف الذي تمر
به البالد لتمريـر مكاسب وامتيازات

والفاسدين وعلى مشاريع وهمية لم
اضية). ترى النور طوال السنوات ا
الفـتـ الى ان (ثــروات الـبالد امـانـة
واحلــــفـــاظ عـــلـــيـــهـــا واجب وطـــني
وخالف ذلك يــكــون حــنث بــالــيــمـ
كـــــونـــــهـــــا لـــــيـــــست ارثـــــا يـــــوزعه
مطالب السياسـي كيـفما شاءوا) ,
مـــجـــلس الـــنـــواب بـ (الــوقـــوف الى
جانب ارادة الشعب في االصالح من
خالل الــــغــــاء الــــتـــقــــاعــــد لــــهـــؤالء
ــســؤولـ الــذين فــشــلـوا بــتــقـد ا
شـاريع اخلـدمـات وصـرفـوا امـوال ا
على مـنـاعف شخـصـية).  من جـانبه
اكد اخلبير الـقانوني طارق حرب ان
ــســـؤولــ مــنح تـــقـــاعــد لـــهـــؤالء ا

دة اخلدمة والعمر.  محكومة 
وقــــال حـــــرب لـ (الــــزمــــان) امس ان
(مسألة منح رواتب العضاء مجالس
احملــافـظــات واالقــضـيــة والــنـواحي
دة اخلـدمـة والعـمـر فأن مـحكـومـة 
كانت لديهم خـدمة اكثر من  15عاما
ــنــحــون وعــمــر جتـاوز  45عــامــا 
االستـحقـاق وخالف هذين الـشرط
اليــتم صــرف الـراتـب الـتــقــاعـدي اال
بعد اكمال السن احملدد) ,واشار الى
ان (احلــــــكـم الــــــوارد فـي قــــــانــــــون
ـنح الـرواتب احملـافـظــات اخلـاص 
الــتــقــاعــديــة خالفــا الحــكــام قــانـون
ـوحد رقم 45 لعام 2014 التـقـاعد ا
ـــعـــطل ويــطـــبق قـــانــون اخلـــدمــة ا
والتقـاعد اجلديـد ويعامـلون معـاملة

اي موظف في الدولة).
واكد حـرب ان (منح حقـوق تقـاعدية
جمللس االقضية والـنواحي والبلدية
يـــكـــون خالفـــا لـــلـــحـــقــيـــقـــة النـــهم
مــتـطـوعــون ولم يـنــتـخـبــوا من قـبل
الشعب عكس ما كان سابقا  ,اذ كان
ن ــنح االســـتـــحـــقــاق  الـــقـــانـــون 

خـدمــته 6 اشــهــر ولـكـن الـغـي  هـذا
االمــر بــقـــانــون الـــتــقــاعـــد اجلــديــد
وظف االعتيادي ويعاملون معاملة ا
واضاف ولـيس بـدرجــة مـديـر عـام) ,
(نــحـن مع مـــطــالـــبـــات الـــغــاء تـــلك
االســتــحـقــاقــات كــون تـلـك اجملـالس
تــســبـــبت بــهــدر االمــوال واالضــرار
صلحة العامة والتورط  بشبهات با
فـسـاد اداري ومـالي كـبـيـرة وبـشـعـة
وكــذلك الــتـلــكــؤ في تــقـد اخلــدمـة
ولـــذلك جنـــد الــكـــثــيـــرين من هــؤالء
يــحـالـون لــلـمــحـكــمـة عـلـى ذمـة تـهم

مختلفة). 
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واطلعت (الزمان) على وثيقة حتمل
توقيع الكعبي وموجهة الى االمانة
الــعــامــة جملــلس الــوزراء / مـكــتب
االم العـام جاء فيـها انه (بالـنظر
النــهـاء عــمل مـجــالس احملـافــظـات
ـنتـظمة في اقـليم واالقـضية غير ا
والـــنــواحـي واجملــالس الـــبــلـــديــة
واحملـلــيـة الـتــابـعـة لـهــا اسـتـنـادا
ادة 44 الحـكـام البـنـد ثـالـثـا من ا
من قــانــون انـتــخــابــات اجملـالس
واالقــضـيــة رقم 12 لــعـام 2018
نرجـو االيعـاز بأتـخاذ االجراءات
عامالت الالزمة لتسريع اجناز ا
التقـاعديـة لرؤساء واعـضاء تلك
اجملالس وفقا الحكام القانون). 
ـستقيل واوقف رئيس الوزراء ا
ــــهــــدي االوامـــر عــــادل عــــبـــد ا
الـديـوانـيـة الـصـادرة من مـكتـبه
او من االمــانــة الـعــامــة جملـلس

الوزراء . 
وبــحــسـب وثــيــقــة صــادرة من
ـهـدي جـاء فـيـهـا مـكـتب عـبـد ا
(تـــــقــــرر ايــــقـــــاف كل االوامــــر
الديوانية الـصادرة من مكتبه او

االمانة العامـة للمجـلس قبل عرضها
ــهـدي عــلــيه حــصــرا). وعــزا عــبــد ا
الـــقــرار إلـى (حتــول احلـــكـــومــة إلى
تصـريف أعمـال ولضـمان عـدم تكرار
جتـــارب ســــابـــقــــة واســـتــــنـــاداً إلى
ـوجب الــصالحــيـات اخملــولـة لــنــا 
الدستور). وكانت احلـكومة ومجلس
النواب  قـد صوتـا على حل اجملالس

كمـا حـدث في تعـديل قـانون الـتقـاعد
الـــــــذي زاد من مـــــــســــــتـــــــحــــــقــــــات

.( الرفحاوي
ـــطــالـــبــات واشـــاروا الى ان (هــذه ا
تمـثل فسـادا جديـدا وخيـانة لـلشعب
تظاهرين وللحراك الشعبي ولدماء ا
الـسـلـمي الـذي خـرج ضـد الـفاسـدين
لــتــصــحــيح مــســار الــدولــة واجــراء

محاكمة عادلة للفاسدين).
 واســتــطــردوا بــالــقــول (كــفى هــدرا
ألمـوال  البالد وثـرواتـهـا الـتي يجب
ـشاريـع التـنـمـوية اسـتثـمـارهـا في ا
عوزين والعاطل وانقاذ  الفقراء وا
عن الـــعـــمـل من الـــبــــطـــالـــة). ودعـــا
ـــواطــنــون رئــيــسـي اجلــمــهــوريــة ا
والـقضـاء الى (الـتـدخل وايـقـاف تلك
الــتــجــاوزات كـونــهــا ســرقــة المـوال
الـــشـــعب فـي الـــوقت الـــذي تـــشـــهــد
قبل عجزا ماليا يقدر موازنة العام ا
اكثر من  40تريلون دينار الى جانب
تـرتبة بذمة العراق الديون الدولية ا
ــنــتـفــعـ الــتي ذهــبت في جــيـوب ا

وتـــخـــويـل احملـــافظ بـــإدارة األمـــور
الـية واإلداريـة و كذلك صـوت على ا
إنـــهـــاء عـــمل مــــجـــالس األقـــضـــيـــة
والـنـواحي واجملــالس احملـلـيـة عـلى
ـــــان اإلشــــراف ان يــــتـــــولى الـــــبــــر
ـــراقــبــة عــلـى احملــافــظــ حلــ وا
إجـراء االنــتـخـابـات فــضال عن قـيـام
الـية ـوازنـات ا احملافـظـ بتـقد ا
الية النيابية.  الى اللجنة ا

مارك اسبر عماد علو

ان يــكـون لــهم ثــقل في الــتــرتـيــبـات
الــسـيـاســيـة واالمـنــيـة الــتي يـجـري
ـتــحـدة االعــداد لـهــا من قــبل اال ا
ـشـاركة ولـديـها قـوات على والدول ا

االرض هناك).
sDMý«Ë bO¹Qð

واضـــــــاف ان (تـل ابـــــــيـب حتـــــــاول
بأسلحتها وقـواتها ان حتدث تأثيرا
على االرض كونها تـعلن وبأستمرار
انــهــا مـســتــهـدفــة ومــهـددة مـن قـبل
ـوالـيـة اليـران وبـالتـالي الـفـصـائل ا
تقـوم بشن غـارات جوية عـلى مواقع
االسـلــحـة والـذخـائـر الـتــابـعـة لـتـلك

سلحة). اجلماعات ا
واســتــطــرد بــالــقــول ان (هــذا االمــر
معلـوم لدى اجلمـيع ويحظى بـتأييد
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االعـمــار واالسـكــان والـبــلـديـات
الـعامـة االسـتمـارة االلـكتـرونـية
لـــلــتــقـــد عــلـى قــطع االراضي
السكـنيـة.وقال ريكـاني في بيان
امس إنه ( اطالق االســتـمـارة
االلـكتـرونـية لـلـتقـد عـلى قطع
وجب قرار االراضي السكنـية 
مــجــلـس الــوزراء ذي الــرقم 70
ـواطـنـ لـسـنـة 2019 لـكـافـة ا
وحــسـب الــضــوابط ولــلــفــئــات
كــلــهــا). وأضــاف انه (بــإمــكــان

ــوقع ــواطـن الــدخــول عـــلى ا ا
االلــكــتـرونـي لـلــوزارة واالطالع
عــلى االســتـمــارة االلــكـتــرونــيـة
اخلــاصــة بــالـتــقــد واخــتــيـار
ـشــمـول بــهـا وهم ذوو الــفـئــة ا
الــرعـــايــة االجــتــمــاعــيــة وذوو
االعـــاقـــة والـــفـــئـــات االخــرى).
واوضـح الــــبــــيــــان ان الــــوزارة
(عـمـلت عــلى تـنـفـيـذ الـقـرار 70
مــــنُـــذ صــــدوره في شــــهـــر آذار
ـــتـــابـــعـــة واشـــراف ـــاضـي  ا

مباشر من الوزير).


